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RIKOSOIKEUDELLISEN LAILLISUUSPERIAATTEEN SOVELTAMISESTA 
SOTILASKURINPITOMENETTELYSSÄ 

Puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momen-
tin mukaan puolustusvoimien asessori ohjaa ja valvoo puolustusvoimi-
en toiminnan lainmukaisuutta ja sotilasoikeudenhoitoa. Osana tätä suo-
raan lainsäädäntöön perustuvaa itsenäistä oikeuttaan sotilasoikeuden-
hoidon ohjaukseen puolustusvoimien asessori on katsonut tarpeellisek-
si muistuttaa rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta sotilaskurinpi-
tomenettelyssä. 

Puolustusvoimain komentaja on vahvistanut Yleisen palvelusohjesään-
nön käyttöön otettavaksi 1.1.2017 alkaen. Uusi ohjesääntö kumoaa ai-
kaisemman vuonna 2009 käyttöön otetun Yleisen palvelusohjesään-
nön. 

Eräät uusitun Yleisen palvelusohjesäännön ammattisotilaita koskevat 
kohdat ovat herättäneet joitakin kysymyksiä, joiden vuoksi rikoslain 45 
luvun säännösten soveltamisalan oikea tulkinta on syytä varmistaa.  
Ammattisotilaiden rikosoikeudellinen asema ei ole uuden ohjesäännön 
myötä muuttumassa.  

Yleinen palvelusohjesääntö on sotilaskäsky ja sen useimmat kohdat 
ovat velvoittavia. Useimpien kohtien rikkominen voi tulla eriasteisena 
palvelusrikoksena tutkittavaksi ja rangaistavaksi. Rikoslain 45. luvun 
blankorangaistussäännökset tarvitsevat sisältönsä velvoittavasta mää-
räyksestä.  

Uudessa normissa on kuitenkin muutamia konditionaalin muotoon kir-
joitettuja kohtia, jotka eivät ole selkeitä käskyjä tai määräyksiä, vaan 
suosituksia. Rangaistavuus ei siten voi perustua ohjesääntöön esimer-
kiksi niiltä osin kuin sen mukaan tiettyä toimintaa ”tulee välttää” tai sitä 
”ei pidetä suotavana”. Nämä kohdat ovat suosituksia. Suosituksen 
muotoon kirjoitetun kohdan rikkomisesta ei sotilaalle voi seurata mitään 
virallisia tai epävirallisia seuraamuksia. Sen sijaan rangaistavuus voi 
jossakin yksittäistapauksessa perustua esimiehen laillisen käskyn täyt-
tämättä jättämiseen sellaisessa tapauksessa, jossa esimiehellä on 
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mahdollisuus määritellä ja käskeä tilanne tai olosuhde, jossa ohjesään-
nön kohta ei vielä sellaisenaan ole ehdottomasti velvoittava. Yleisen 
palvelusohjesäännön ammattisotilaita koskevat kohdat eivät ole muut-
tamassa ammattisotilaiden asemaa suhteessa rikoslain 45. lukuun tai 
sotilasoikeudenkäyntilakiin. 

Yleisen palvelusohjesäännön koulutuksessa puolustusvoimien henki-
löstölle ja asevelvollisille sekä asiaan liittyvässä sisäisessä tiedottami-
sessa tulee pyrkimyksenä olla valtakunnallisesti yhdenmukainen tulkin-
takäytäntö. Yhdenmukaisen tulkintakäytännön muodostumisen kannal-
ta on tärkeää tuoda kaikilla tasoilla sotilasoikeudenhoidon opetuksessa 
selkeästi esimerkein esille uuden Yleisen palvelusohjesäännön muka-
naan tuoma muutos. Päämääränä on se, että jokainen ohjesäännön 
tarkoittama sotilas ja ohjesääntöä soveltava esimies tunnistaa yleisen 
palvelusohjesäännön kohdista, mitkä niistä saattavat johtaa rikosoikeu-
delliseen vastuuseen ja mitkä eivät. 

Asiaa hoitaa pääesikunnan oikeudellisella osastolla sotilaslakimies, 
sektorijohtaja Immo Seppänen, p. 0299 500 880. 
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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
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